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Datum: 13 maart 2019 Portefeuillehouder:  Burgemeester Jacques Niederer 
Onderwerp: Sluiting drugspand   

 

 
Woning per direct gesloten vanwege drugslaboratorium 

 
Burgemeester Jacques Niederer sluit per direct de woning aan de Voorstraat waar gisteren (dinsdag 
12 maart 2019) een drugslaboratorium werd aangetroffen. Deze sluiting duurt negen maanden. 
 
De drugssquad kwam gisteren in actie nadat een oplettende getuige een verdachte situatie meldde. Nader 
onderzoek leidde naar een schuur waarin een XTC-laboratorium werd aangetroffen. In een aanbouw van het 
huis vond een ander deel van het productieproces plaats. Drie bewoners van het bewuste huis werden 
gearresteerd. In het drugslaboratorium stonden diverse gevaarlijke stoffen opgeslagen. Gezien het mogelijke 
brand- en ontploffingsgevaar werd de brandweer ingeschakeld. Dit was een voorzorgsmaatregel en om 
metingen te doen.  
 
Melden is belangrijk! 
Burgemeester Jacques Niederer zegt in een reactie: “Net als de omwonenden, ben ik erg geschrokken. 
Daarnaast ben ik boos over dit hoogst onverantwoordelijke gedrag. Een drugslaboratorium midden in een 
woonwijk. Je moet er niet aan denken als daar iets fout was gegaan.Ik sluit de woning met onmiddellijke 
ingang. Dat doe ik om duidelijk te maken dat we in de gemeente Roosendaal streng optreden tegen 
drugsoverlast. Zeker als daarbij gevaarlijke risico’s voor omwonenden ontstaan. De sluiting gaat per direct in 
en duurt negen maanden. Verder spreek ik mijn waardering uit voor het optreden van de getuige. Door die 
melding kwam deze zaak aan het rollen.”  
 
Drugssquad 
Het is belangrijk dat burgers blijven melden waar de drugsoverlast plaatsvindt. Ook deze situatie is daar een 
duidelijk voorbeeld van. Mede daardoor weten politie en gemeente beter op welke plekken en tegen wie er 
actie nodig is. De drugssquad kan op die manier snel en daadkrachtig ingrijpen. Met de gemeente 
Roosendaal komt u in contact via telefoonnummer 140165. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor 
spoedgevallen belt u vanzelfsprekend 112. Blijft u liever anoniem en wilt u toch informatie doorgeven, kies 
dan voor de meldlijn Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. 
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Voor meer informatie:  
Jeroen Steenmeijer | Woordvoerder gemeente Roosendaal | Postbus 5000 |  
4700 KA Roosendaal | (0165) 579 222 | 06 - 11 29 53 30 |  j.steenmeijer@roosendaal.nl   
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